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Ciągniki STEYR obchodzą 70-LECIE SWOJEGO ISTNIENIA 
 
 
Od 70 lat , po dziś dzień, ciągniki STEYR są nieodzowne w rolnictwie i w gospodarce leśnej. By 

uczcić ten ważny jubileusz, Prezes marki STEYR Andreas Klauser zaprosił gości na spotkanie w 

Experience Center zakładzie produkcji w St. Valentin. 

 

 
 
 
St. Valentin, 21.09.2017 

  

Pasmo sukcesów od 70 lat. 

W Experience Center zakładu produkcji ciągników w St. Valentin około 300 gości, wraz z Prezesem 
marki STEYR Andreasem Klauserem i licznymi gośćmi honorowymi, świętowało wspólnie 70-te 
urodziny austriackiej marki. Zastępca gubernatora, dr Stephan Pernkopft, zainaugurował imprezę, 
zaś nastrojowy wieczór poprowadziła dalej Jutta Mocuba z ORF Landesstudio Oberösterreich. 
Oprócz licznych przedstawicieli ze świata polityki, biznesu i prasy, pośród gości nie zabrakło aktorów 
teatralnych i filmowych, takich jak Gregor Bloéb i Tobias Moretti, jak również  wicemistrzów świata w 
siatkówce plażowej, reprezentowanych przez Clemensa Dopplera i Alexandra Horsta, którzy ze 
sceny zabawiali publiczność ciekawymi opowieściami na temat swoich doświadczeń z ciągnikami 
STEYR.  
 
W ramach obchodów siatkarski duet Doppler/Horst, który dopiero co zdobył wicemistrzostwo świata 
w siatkówce plażowej na początku sierpnia, otrzymał od marki STEYR specjalną „premię dla 
wicemistrzów” w wysokości 5000 euro.  
Alexander Horst skomentował ten niespodziewany prezent następująco: „W sporcie jest tak, jak w 
rolnictwie: zbiera się tylko to, co się zasiało. Tym ważniejsze jest, by zawsze móc na sobie 
wzajemnie polegać. A my w marce STEYR znaleźliśmy wspaniałego partnera.” 
 
 
Ciągniki wczoraj i dziś. 

Zakład produkcji ciągników STEYR w miejscowości St. Valentin należy do najnowocześniejszych 
zakładów produkcji maszyn rolniczych na świecie - jednak wczoraj teren firmy zyskał wystrój godny 
jubileuszu. Oprócz licznych staroświeckich ciągników, ilustrujących długoletnią historię marki, goście 
mogli również podziwiać z bliska aktualną gamę modeli.  
 



 

 
 
 
 

„Na pierwszy rzut oka model 180 z roku 1947 i nowy Terrus CVT nie mają ze sobą nic wspólnego. 
Ale jedno nie zmieniło się od 70 lat - pasja, z którą marka STEYR opracowuje i produkuje swoje 
ciągniki. Dlatego dziś, tak jak 70 lat temu, nadal można bezwarunkowo polegać na maszynach 
STEYR - i z tego jesteśmy dumni” - oświadczył Klauser. 
 
 
Doskonały pokaz i muzyka na żywo. 
O oprawę muzyczną wieczoru zadbał zespół Hans-Peter Gratz & Band. Równie imponujący okazał 
się pokaz maszyny STEYR 6165 CVT oraz kończące wieczór fajerwerki, które rozbłysły we 
wszystkich kolorach, rozświetlają niebo nad St. Valentin. 
 

 

*** 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.steyr-traktoren.com  
 
Od 70 lat marka STEYR jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania i wysoką trwałością wartości. 

Szeroka gama modeli STEYR przekonuje do siebie Klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami 

zorientowanymi na użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, 

leśnych i komunalnych. Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia Klientom optymalną opiekę na 

miejscu. 

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy 

włoskiej (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com. 

 

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
 
Esther Gilli 

PR Officer EMEA Case IH & STEYR 

Tel. +43 7435 500 634  

Tel. kom. +43 676 88 0 86 634 
e-mail: esther.gilli@cnhind.com   
www.steyr-traktoren.com  
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